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فيفي الفرقالفرق بينبين الَقدَرالَقدَر والمكتوبوالمكتوب
وتغييرِوتغييرِ المكتوبالمكتوب بالدعاءبالدعاء

السؤالالسؤال:

�ر ما الفرقُ بين الَقدَر والمكتوب في اللوح المحفوظ؟ وهل يتغي
الَقدَُر بالدعاء؟ وجزاكم الله خيًرا.

الجوابالجواب:

الحمدالحمد للهلله رب�رب� العالمين،العالمين، والصالةُوالصالةُ والسالموالسالم علىعلى َمْنَمْن أرسلهأرسله اللهالله

رحمًةرحمًة للعالمين،للعالمين، وعلىوعلى آلهآله وصحبِهوصحبِه وإخوانِهوإخوانِه إلىإلى يوميوم الد�ين،الد�ين، أم�اأم�ا بعدبعد:

 الدقيقةِ والجليلة ـ في فمرتبُة الكتابة: كتابة الله لجميع األشياء ـ
اللوح المحفوظ، ما كان وما سيكون، هي إحدى مراتب الَقدَر
ِِعلْمِ اللهالله بكُل� شيءٍ، وكتابةِكتابةِ اللهالله لجميع �لةِ في: إثباِت ِعلْم األربع المتمث
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 الشاملة النافذة التي ال األشياء في اللوح المحفوظ، والمشيئةِالمشيئةِ
يرد�ها شيءٌ، وقُدرتِه التي ال يُعِْجزها شيءٌ، والمرتبُة الرابعة هي

طْلِقَ
ُ
�ها وُموِجدُها؛ وعليه فإذا أ  كُل  خالِقُخالِقُ األشياءِاألشياءِ اإليمان بأن� اللَه

، ودليُل هذه المكتوُب فهو ِمْن باِب إطالق الجزء وإرادةِ الكُل�
َم�ِصيبَة فِيفِي ٱۡألَۡرضِٱۡألَۡرضِ وََالوََال فِٓيفِٓي ََصاَب ِمنِمن م�ِصيب َصاَبأ

َ
المرتبة: قولُه تعالى: ﴿َمآَمآ أ

َهَآ إِن�إِن� ذَٰلَِكذَٰلَِك عَلَىعَلَى ٱلل�هِٱلل�هِ َهََرأ َرأ �ب �ن َن ن َنأ لِِل أ َٰكِتَٰب م�نم�ن قَقَب َنُفِسكُم إِال�إِال� فِيفِي كِت ُأ نُفِسك
َ
أ

و�َل َماَما
َ
و�َلأ
َ
 «إِن�إِن� أ يَِسييَِسير ٢٢٢٢﴾ [الحديد]، وقولُه صل�ى الله عليه وسل�م:

َكْتُُب؟ قَاَلقَاَل: اكْتُْباكْتُْب كْتُُب؟أ
َ
 وََماذَاوََماذَا أ َخلَقََخلَقَ اللُهاللُه الَقلََمالَقلََم فََقاَلفََقاَل لَُهلَُه: اكْتُْب،اكْتُْب، قَاَلقَاَل: َرب�َرب�

.(١)
اعَُة»الحديث اعَُةالس� �ىَحت�ى تَُقوَمتَُقوَم الس� َمَقادِيَرَمَقادِيَر كُل�كُل� َشْيءٍَشْيءٍ َحت

�باتها؛ لقوله صل�ى والدعاءُ ِمْن جملة األسباب التي لها تأثيٌر في مسب
الله عليه وسل�م: «الََال يَُرد�يَُرد� الَقَضاءَالَقَضاءَ إال�إال� الد�عَاءُ،الد�عَاءُ، وََالوََال يَزِيدُيَزِيدُ فِيفِي العُُمرِالعُُمرِ إال�إال�

»(٢)؛ فالدعاءُ سبٌب في رد� األمر المقد�ر، والبِر� سبٌب في البِر�البِر�
ه؛ فالدعاءُ والبِر� وغيُرهما: الزيادة في العُُمر الذي كان يَْقُصُر لوال بِر�
ِمَن األسباب التي لها تأثيٌر في تغيير األمر المقد�ر، غيَر أن� ذلك
التغييَر هو ـ أيًضا ـ مكتوٌب بسبب الدعاء؛ فال يخرج عم�ا قد�ره اللُه
فاء وله تأثيٌر سبحانه وتعالى: كالدواء للمريض فهو سبٌب في الش�
�ا كُل�كُل� �اإِن فيه، لكِْن ال يخرج عم�ا قد�ره اللُه تعالى؛ لقوله سبحانه: ﴿إِن

نَُٰهنَُٰه بَِقدَبَِقدَر ٩٤٩٤﴾ [القمر]. ََخلَق ءٍءٍ َخل شََشي
والعلموالعلم عندعند اللهالله تعالى،تعالى، وآِخُروآِخُر دعوانادعوانا أِنأِن الحمدُالحمدُ للهلله رب�رب� العالمين،العالمين،

�نا محم�دٍمحم�دٍ وعلىوعلى آلهآله وصحبِهوصحبِه وإخوانِهوإخوانِه إلىإلى يوميوم �نانبي وصل�ىوصل�ى اللهالله علىعلى نبي

الد�ين،الد�ين، وسل�موسل�م تسليًماتسليًما.
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الجزائر في: ٢٢ رجب ١٤٢٧ه
الموافق ل: ١٦ أوت ٢٠٠٦م

 

�ة» باٌب في الَقدَر (٤٧٠٠)، والترمذي�  أخرجه أبو داود في «السن (١)
 «ن»(٣٣١٩)، ِمْن في «الَقدَر» (٢١٥٥) وفي «التفسير» باب: وِمْن سورةِ
حديِث عبادة ابِن الصامت رضي الله عنه. وصح�حه األلباني� في «صحيح

الجامع» (٢٠١٨).

(٢) أخرجه الترمذي� في «الَقدَر» باُب ما جاء: ال يَُرد� الَقدََر إال� الد�عاءُ (٢١٣٩)
نه األلباني� في «السلسلة  رضي الله عنه. وحس� ِمْن حديِث سلمان

الصحيحة» (١٥٤) وفي «صحيح الجامع» (٧٦٨٧).
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